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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Дисципліна «Міжнародні фінанси» охоплює питання теорії міжнародних 

фінансів: їх  сутності, складу за елементами світового фінансового середовища, 

формування валютного курсу на світовому фінансовому ринках, 

функціонування світових ринків цінних паперів та ін. Окремими блоками 

проблем що вивчаються  є  утворення ТНК та ТНБ як головних суб’єктів 

світового фінансового ринку. 

 Вивчення матеріалу використовує літературні джерела за вказаною 

проблематикою та статистичні дані з проблеми міжнародних фінансів. 

Вивчення дисципліни пов’язане з  дисциплінами  «Міжнародні валютно-

кредитні відносини», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Міжнародна 

економіка», «Теорія фінансів», «Фінанси підприємств», «Гроші та кредит». 

Самостійна робота студентів денної форми навчання складається із 

опрацювання питань, що передбачені для самостійного опрацювання за 

кожною темою робочої навчальної програми, і підготовки до семінарських 

занять по кожній темі курсу. Самостійно опрацьовуються законодавчі акти по 

питаннях, що включені в теми семінарських занять.  

Самостійна робота студентів включає наступні напрямки: 

1. Самостійне опрацювання окремих розділів тематичного плану 

2. Методичне забезпечення семінарської роботи студентів 

3. Теми рефератів з дисципліни «Міжнародні фінанси» 

4 Задачі для самостійного рішення 

5. Питання для самоконтролю знань. 
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 «МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ» 

Змістовий  модуль І. Сутність міжнародних фінансів 

Тема 1. Міжнародні фінанси і їх функції 

Питання для самостійного опрацювання. 

1.Фактори, що сформували сучасне світове економічне середовище. 

2. Міжнародна спеціалізація виробництва. 

3. Міжнародна фінансова політика держави. 

Література: [7,9,10,11,12,14] 

Тема 2. Світова валютна система 

Питання для самостійного опрацювання. 

1. Елементи  світової валютної системи. 

2. Історія розвитку світової фінансової системи. 

3. Виникнення європейської валюти. 

Література: [7, 8-12,14,21] 

Тема 3. Платіжний баланс держави 

Питання для самостійного опрацювання. 

1. Структура платіжного балансу за розділами. 

2. Структура розділів платіжного балансу за статтями. 

                                                                        Література: [7,10,14,25,27] 

Змістовий  модуль ІІ. Валюта як світові гроші 

Тема 4. Валюта   як світові гроші 

Питання для самостійного опрацювання. 

1. Склад міжнародної валютної ліквідності. 

2. Поняття резервної валюти. 

3. Золото як валютний  резервний актив. 

4. Ринковий механізм курсоутворення. 

5. Поняття та види конвертованості валюти. 

Література: [7,8,19-15,21,23,28,31] 
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Тема 5. Валютний курс і його формування 

Питання для самостійного опрацювання. 

1. Фактори, що формують валютний курс. 

2. Види валютних курсів. 

3. Режими  валютного курсу.  

4. Класифікація валют у залежності від режиму валютного курсу. 

                                                                        Література: [7,8,21,28,31,32] 

Змістовий модуль ІІІ. Інститути і операції світового фінансового ринку 

Тема 6. Міжнародні фінансові ринки 

Питання для самостійного опрацювання. 

1. Структура міжнародного фінансового ринку. 

2. Види операцій на міжнародному валютному ринку. 

3. Міжнародні фінансові компанії та їх операції. 

                                                     Література: [7,8, 12,13,14, 22, 23,27,29] 

Тема 7.  Міжнародні фінансові інститути 

Питання для самостійного опрацювання. 

1. Регіональні фінансові інститути, їх призначення та розподіл по регіонах. 

2. Визначення та структура транснаціональних банків.  

                                                                          Література: [7, 8,11,12,27,30] 

Змістовий модуль ІV. Фінансування зовнішньоекономічних операцій 

Тема 8. Фінансування міжнародної  торгівлі. 

Питання для самостійного опрацювання. 

1. Методи фінансування експорту та імпорту. 

2. Зміст міжнародного факторингу та умови його застосування. 

3. Визначення резидентів та нерезидентів. 

4. Порядок  отримання ліцензій у ЗЕД. 

                                                         Література: [7,8,9, 13,6-19, 20,24,26] 

Тема 9. Валютна система України. 

Питання для самостійного опрацювання. 

1. Елементи  національної валютної системи. 
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2. Валютні обмеження на валютному ринку України. 

                                                                   Література: [7,15, 21,22,24] 

 

ЗБІРНИК ТЕСТІВ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗА РОЗДІЛАМИ ТЕМ 

 І. Кожному з наведених нижче положень,  знайдіть представлений 

нижче  відповідний термін або поняття позначене  цифрами і вставте 

номер у дужки: 

а) світова валютна система    (     ); 

б) національна валютна система (     ); 

в) валюта (     ); 

г) валютне регулювання (     ); 

д) валютний курс (     ); 

е) гнучкий валютний курс (     ); 

ж) фіксований валютний курс (     ); 

з) гарантований валютний курс (     ); 

і) базисна валюта (     ); 

к) конвертованість валют (     ); 

л) знецінення національної валюти (     ); 

м) подорожчання національної валюти (     ); 

н)  валютні резерви (     ); 

о) валюта платежу (     ); 

п) платіжний баланс (     ); 

 

1. Здатність однієї валюти обмінюватися на іншу валюту. 

2. Грошові знаки іноземних держав, а також кредитні і платіжні документи в 

іноземних грошових одиницях, які використовуються в міжнародних 

розрахунках. 

3. Валюта, за допомогою якої здійснюються розрахунки, а також повертаються 

кредити і борги. 
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4. Форма організації валютних відносин країни, закріплена національним 

законодавством, як складова частина грошової системи країни. 

5. Діяльність держави й уповноважених нею органів,  що спрямована на 

регламентацію міжнародних розрахунків і порядку здійснення операцій з 

валютними цінностями. 

6. Ціна, що сплачується в національній валюті за одиницю іноземної валюти 

7. Ситуація, коли для купівлі одиниці якої-небудь іноземної валюти потрібно 

затратити більше одиниць національної валюти, ніж раніше. 

8.  Ситуація, коли для купівлі одиниці якої-небудь іноземної валюти потрібно 

затратити менше одиниць національної валюти, ніж раніше. 

9. Курс валюти, що визначається попитом на іноземні гроші і їх пропозицією і 

може вільно підвищуватися або знижуватися. 

10. Валюта, в порівнянні з якою котируються інші валюти у певній країні або 

фінансовому центрі. 

11. Курс валюти, вільне підвищення або зниження якого не допускається. 

12. Форма організації міжнародних валютних відносин. 

13.  Обмінний валютний курс, зафіксований при підписанні угоди. 

14. Офіційні запаси валюти в центральному банку, фінансових установах країни 

або в міжнародних валютно-кредитних організаціях. 

15. Документ, що відбиває всі операції з коштами, які обслуговують 

зовнішньоекономічні зв'язки країни. 

 

 ІІ. Знайдіть правильні відповіді: 

1. Валютна система — це: 

а) сукупність валютних цінностей; 

б) державно-правова форма організації валютних відносин; 

в) інституціональний механізм, який визначає відносини з приводу 

купівлі-продажу іноземної валюти; 



8 
 

г) сукупність економічних відносин, пов'язаних з функціонуванням 

валюти і сформованих на основі інтернаціоналізації господарських 

зв'язків. 

2. До елементів світової валютної системи варто віднести: 

а)  міжнародні платіжні засоби; 

б) механізм встановлення і підтримки валютних курсів;  

в) порядок балансування міжнародних платежів;  

г) умови конвертованості валют; 

д) права й обов'язки міждержавних інститутів, які регулюють валютні 

відносини. 

3.  Основою національної валютної системи є: 

а) установлена законом грошова одиниця держави; 

б) валютний курс; 

в) конвертованість валют; 

г) базисна валюта. 

4. Валюта може бути:  

а) вільно конвертованою; 

 б) частково конвертованою; 

в) неконвертованою; 

 г) кредитною; 

д) світовою. 

5. Збільшення курсу національної валюти сприяє: 

а) збільшенню обсягів імпорту і зменшенню обсягів експорту; 

б) збільшенню обсягів експорту і зменшенню обсягів імпорту; 

в) дефіциту платіжного балансу країни; 

г) скороченню золотовалютних резервів держави; 

д) збільшенню золотовалютних резервів держави. 

6.  Якщо  країна девальвувала свою валюту, то  результатом буде: 

а) вартість принаймні деяких валют, виражених у валюті даної країни, 

знизилась; 
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б) уряд підвищив ціну, за якою він буде купувати золото; 

в) в країні має місце дефіцит торгового балансу; 

г) внутрішня купівельна спроможність одиниці валюти упала. 

7. Які переваги дає країні конвертованість її національної валюти? 

а)  конвертованість валюти сприяє  надходженню іноземного капіталу у 

формі інвестицій   в економіку даної країни; 

б) виробники і споживачі країн з конвертованою валютою мають 

можливість вибрати найбільш дешеві товари для закупівлі і продажу 

товарів на найбільш вигідних ринках збуту за межами країни; 

в) підвищує продуктивність праці; 

г) скорочує обіг грошей всередині країни; 

д) сприяє підвищенню попиту на валюту; 

е) обіг валюти робить внутрішній ринок доступним для іноземних 

конкурентів; 

ж) сприяє росту інфляції; 

з) обертання валюти веде до її ревальвації. 

8.  Вільно конвертовані валюти, затверджені в даний час Міжнародним  

валютним фондом: 

а) долар США; 

б) євро; 

в) ієна Японії; 

г) фунт стерлінгів Англії; 

д) крона Швеції. 

9.  Суб'єктами валютних відносин в Україні є: 

а) юридичні і фізичні особи; 

б) Кабінет Міністрів України; 

в) Верховна Рада України;  

г) Національний банк України;  

д) уповноважені банки; 

 е) біржі. 
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10. До органів валютного контролю в Україні відносяться: 

а) Адміністрація Президента України; 

б) Верховна Рада України; 

в) Кабінет Міністрів України; 

г) Державна фіскальна служба України; 

д) уповноважені банки; 

е) Національний банк України; 

ж) Міністерство зв'язку України. 

11. Валютні інтервенції на валютному ринку здійснюються; 

а) урядом країни;  

б) центральним банком країни; 

 в) комерційними банками; 

 г) валютною біржею. 

12. Міжнародна валютно-кредитна установа, що має статус 

спеціалізованого відділення ООН і створена на міжнародній валютно-

фінансовій конференції в Бретон-Вудсі в 1944p., називається: 

а) Світовим банком; 

б) Європейським банком реконструкції і розвитку; 

в) Міжнародним валютним фондом; 

г) Банком міжнародних розрахунків. 

13. Головною метою Європейського центрального банку є: 

а) збереження і створення нових робочих місць;  

б) скорочення заборгованості країн-членів Європейського економічного і 

валютного союзу; 

в) економічне зростання країн Європи;  

г) стабільність цін і захист від інфляції. 

14.  Міжнародна фінансова організація, для якої пріоритетними є такі 

структурні зміни, як лібералізація торгівлі, приватизація, ринкові 

реформи називається: 

а) Міжнародним банком реконструкції і розвитку; 
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б) Європейським банком реконструкції і розвитку;  

в) Міжнародним валютним фондом; 

 г) Банком міжнародних розрахунків. 

15.  Світова валютна система базується на функції світових грошей: 

а) так; 

б) ні. 

16. Світова валютна система функціонує на базі національних валютних 

систем: 

а) так;  

б) ні. 

17. Стан валюти держави не залежить від стану її економіки:  

а) так; 

б) ні. 

18 Коли ціна гривні в доларах знижується, кажуть, що долар знецінився 

стосовно гривні:  

а) так; 

б) ні. 

29.  При падінні курсу національної валюти стосовно валют інших країн у 

виграші виявляються імпортери:  

 а) так; 

 б) ні. 

20.  Політика дисконтної ставки центрального банку є методом прямого 

регулювання валютного курсу:  

а) так;  

б) ні/ 

21. Валютні інтервенції ТНБ на зовнішніх валютних ринках є методом 

непрямого регулювання валютного курсу:  

а) так; 

б) ні. 
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22. Продаж Центральним банком національної валюти на зовнішніх 

валютних ринках сприяє підвищенню обмінного курсу:  

а) так;  

б) ні. 

23. Система гнучких валютних курсів може впливати на внутрішню 

економіку, призвести до скорочення зовнішньої торгівлі й обсягу 

інвестицій за рубежем:    

а) так; 

б) ні. 

24. З 1976 р. у світовій економіці діє система фіксованих валютних курсів:  

а) так;  

б) ні. 

25. Ревальвація здійснюється як законодавче підвищення валютного 

курсу: 

а) так; 

б) ні. 

26. Девальвація економічно невигідна, тому що вона призводить до 

зменшення виторгу в національній валюті:   

а) так;  

б) ні. 

27.  Для Світового банку пріоритетними є зміни, що стосуються лише  

сфери виробництва і не торкаються бюджетної сфери:   

 а) так; 

 б) ні. 

28.  Європейський банк реконструкції і розвитку був створений спеціально 

для надання допомоги країнам Східної Європи і республікам колишнього 

СРСР:  

а) так;  

б) ні. 
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29.  При взаємодії зі Світовим банком країна втрачає контроль над своїм 

виробництвом:    

а) так;  

б) ні. 

 
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕМІНАРСЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ» 

Плани семінарських  занять 

Семінар 1. Становлення світового фінансового середовища 

1.   Міжнародний обмін та інтернаціональна вартість товарів. 

2.   Розвиток інтернаціоналізації грошових відносин. 

3.   Передумови виникнення та розвиток світової валютної системи. 

4.   Світова система валютного регулювання. 

5.   Європейський валютний союз. 

6.   Економічна сутність та структура платіжного балансу країни. 

Література: [7,9,10,11,12,14,21,25,27] 

Семінар 2. Світові гроші 

1. Історія розвитку форм світових грошей. Функції світових грошей. 

2. Перетворення національної валюти у світові гроші. 

3. Золото в якості світових грошей: історія, сучасність, майбутнє. 

4.  Колективна валюта – євро. 

                                                           Література: [7,8,19-15,21, 23,28,31] 

Семінар 3. Валютні курси і їх визначення  

1.   Сутність і види валютних курсів. 

2.   Теорія паритету купівельної спроможності. 

3.   Ринковий механізм курсоутворення. 

4.   Державна валютна політика. 

5.   Інструменти регулювання валютного курсу. 

                                                                           Література: [7,8,21,28,31,32] 

Семінар 4. Міжнародні фінансові ринки та механізм їх 

функціонування 
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1. Міжнародний фінансовий ринок: суть, функції та роль у світовій 

економіці. 

2. Склад міжнародного  фінансового ринку:  валютний ринок, 

міжнародний ринок капіталів, міжнародний кредитний ринок. 

3. Інструменти міжнародного фінансового ринку: валютні цінності, 

міжнародні грошові одиниці, цінні папери, міжнародні кредити. 

4.  Міжнародні фінансові посередники. 

5. Особливості міжнародного грошово-кредитного ринку. 

6.   Особливості міжнародного ринку капіталів (фондового ринку). 

7.   Механізми ціноутворення на міжнародних фінансових ринках. 

    Література: [7,8, 12,13,14, 22, 23,27,29] 

Семінар 5. Міжнародна діяльність комерційних банків 

1. Роль банківських установ в забезпеченні ефективного функціонування 

світової валютної, кредитної та платіжної системи. Транснаціональні 

банки. 

2. Банки як організатори та виконавці міжнародних розрахунків та 

платежів.  

3. Роль банків в організації та здійсненні міжнародного кредиту. 

                                                                    Література: [7,8,9, 13,20,24,26,29] 

Семінар 6.  Фінансування міжнародної торгівлі та операцій на 

світовому фінансовому ринку 

1.   Методи фінансування експорту та імпорту. 

2.   Комерційний кредит в міжнародній практиці. 

3.   Міжнародний лізинг. 

4.  Міжнародний факторинг 

6.   Кредити міжнародних фінансових організацій. 

7.   Страхування кредитів у міжнародній торгівлі. 

8.   Державне регулювання валютних організацій 

      Література: [ 7,8,9, 13,6-19, 20,24,26] 
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 Вказівки до написання реферату 

Написання реферату має метою поглиблене вивчення окремих тем курсу 

«Міжнародні фінанси» та набуття навичок по  обґрунтованому викладенню 

матеріалу, коли поєднується вимога повного розкриття теми та обмеженість 

обсягу викладення. Реферат виконується на основі рекомендованих 

літературних джерел та з залученням іншої літератури по темі реферату. 

Реферат має обсяг 15-20 сторінок тексту, повинен містити список використаної 

літератури та посилання на неї по тексту. Використання періодичної літератури 

підвищує якість виконаної роботи. 

Теми рефератів 

1. Діяльність транснаціональних банків та міжнародних фінансових 

компаній на світовому фінансовому ринку. 

2. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому фінансовому 

ринку. 

3. Особливості міжнародного ринку банківських кредитів. 

4. Особливості міжнародного ринку цінних паперів. 

5. Характеристика світових валютних систем та чинники їх змін 

6. Структура світової валютної системи за елементами. 

7. Міжнародна торгівля та способи її фінансування. 

8. Національні валютні системи та їх особливості в провідних 

економічно розвинених країнах світу. 

9. Структура, функції та особливості світового, регіональних та 

національних валютних ринків. 

10. Визначення та характеристика світових фінансових центрів. 

11. Принципи розподілу капіталів у світовій економіці, міжнародні 

фінансові потоки та механізми їх обслуговування. 

12. Теорії паритетів купівельної спроможності, їх особливості та 

можливості їх практичного застосування на різних стадіях світової 

економіки. 

13. Платіжний баланс країни та методи його регулювання.  
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14. Вплив стану платіжного балансу на валютний ринок країни. 

15. Чинники, що визначають динаміку довгострокових та 

короткострокових валютних курсів.  

16. Режими валютного курсу та їх різновиди.  

17. Центри світового валютного ринку, особливості їх функціонування, 

перспективи та тенденції розвитку. 

18. Вплив держави на курс  національної валюти, валютні обмеження.  

19. Призначення, емісія та умови створення національних  резервів у 

спеціальних правах запозичень (СПЗ). 

20. Створення МВФ, його фінанси та  функції. 

21. Умови надання кредитів МВФ. 

22. Група Світового банку, створення фінансів та функції. 

23. Економічні інститути ООН та їх функції. 

24. Регіональні фінансові інститути. 

25.  Складові валютної політики держави та їх взаємозв'язок з грошово-

кредитною   та  податково-бюджетною політикою. 

26. Виникнення та умови функціонування Європейської валютної 

системи. 

27.   Форвардні,  ф’ючерсні та опціонні  валютні угоди. 

28. Валютний арбітраж: види, причини виникнення, особливості 

реалізації та оцінка результату. 

29. Задачі та зміст міжнародного фінансового лізингу. 

30. Задачі та зміст форфейтингу у фінансування міжнародної торгівлі 

 
 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. Історичні етапи становлення міжнародної економіки: від 

внутрішнього ринку до світового господарства і світової економіки. 

2. Які економічні відносини  є міжнародними  економічними 

відносинами? 

3. Що такий міжнародний поділ праці і який його  вплив на міжнародну 

інтеграцію? 
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4. Дайте визначення міжнародних фінансових відносин. 

5. Дайте визначення міжнародних фінансових ресурсів. 

6. Функції міжнародних фінансів. 

7. Види міжнародних грошових потоків. 

8. Що розуміється під світовим фінансовим середовищем? 

9. Які основні  сучасні тенденції розвитку світового фінансового 

середовища? 

10. Фактори, що сформували світове фінансове середовище. Потрійна 

фінансова революція. 

11. Що таке  фінансові інновації і їхня роль у розвитку світового  

фінансового ринку? 

12. Зміст міжнародної фінансової політики держави. 

13. Визначення світової валютної системи і її елементи: національні, 

регіональні і світова валютні системи. 

14. Назвіть елементи національної валютної системи. 

15. Назвіть елементи світової валютної системи. 

16. Розкрийте склад міжнародної валютної ліквідності як  резервів 

держави і засобів міжнародних платежів. 

17. Призначення і використання СПЗ. 

18. Система «золотого стандарту» як перша валютна система, її 

різновиди (золотомонетний, золотозлитковый, золотовалютний). 

19. Що таке валютний блок і його призначення?  

20. Переваги і недоліки золотого стандарту. 

21. Виникнення й особливості Бреттон-Вудської валютної системи 

(друга МВС). 

22. Долар як резервна валюта другої МВС (золотодоларовий стандарт). 

23. Виникнення й особливості Ямайкської валютної  системи (третя 

МВС). 

24. Історичний розвиток Європейської валютної системи у Валютно-

економічний союз.  Від ЕКЮ ДО ЄВРО. 
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25. Роль МВФ у світовій валютній системі. Кредитування на умовах 

продажу з поверненням платежу. 

26. Структура і функції групи Світового  банку. 

27. Призначення і види регіональних фінансових інститутів.  

28. Дайте визначення валюти,  які умови роблять національну 

     грошову одиницю валютою?  

29. Яка валюта є резервною, функції резервної валюти? 

30. Що таке валютний паритет?  

31. Поняття девізу і резервної валюти. 

32. Які переваги й обов'язки несе країна-емітент резервної валюти? 

33. Валютні обмеження їх форми  та чинники введення.  

34. Що входить в офіційні золотовалютні резерви країни, їх 

призначення?             

35. Поняття конвертованості валюти, основні  види конвертованості. 

36. Поняття режиму валютного курсу. Класифікація валют по типах 

режиму валютного курсу.  

37. Переваги і недоліки фіксованого курсу  і плаваючого курсу 

     валюти для країни-емітента?  

38. Що таке «режим регульованого плавання» національної валюти  і 

його переваги? 

39. Валютна інтервенція Центрального банку і її призначення. 

40. Економічна сутність валютного курсу і його функції.  

41. Що таке паритет купівельної спроможності валют? 

42. Фактори, що формують  курс валют. 

43. Поняття ринкового курсу валют, його формування 

44. Принципи визначення курсу євро. 

45. Офіційний і офшорний курс валюти. 

46. Взаємозв'язок валютного курсу, процентних ставок, валютного курсу  

та платіжного балансу держави. 

47. Визначення й особливості операції спот з валютою. 
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48. Призначення форвардних контрактів на купівлю валюти і 

     особливості їх застосування. 

49. Зміст ф'ючерсних контрактів, їх призначення. 

50. Сутність операцій своп на валютному ринку. 

51. Визначення й умови застосування валютного опціону.  

52. Що таке  товарний арбітраж?. Закон єдиної ціни. 

53. Зміст і види валютного арбітражу.  

54. Поняття валютного курсу та його функції. 

55. Яка валюта називається базовою в котируванні і яка валюта 

     називається валютою котирування? 

56. Чим розрізняються номінальні і реальний валютний курси?  

57. Що таке крос-курс і коли він застосовується? 

58. Вплив зміни валютного курсу на експорт і імпорт країни. 

59. Визначення світового фінансового ринку і його інфраструктура. 

60. Критерії віднесення фінансових операцій до міжнародних. 

61. Функції міжнародного фінансового ринку. 

62. Вплив мобільності іноземного капіталу на національні фінансові 

ринки. 

63. Характеристика світового фінансового центра і його операції. 

64. Назвіть основні світові фінансові центри. Які причини появи 

     офшорних фінансових центрів? 

65. Структура глобальної системи світових фінансових центрів. 

66. Міжнародний фінансовий ринок і його структура.  

67. Особливості сучасного світового фінансового ринку 

68. Виникнення та характеристика  ринку євровалют. 

69. Світовий валютний ринок девізів і його функції. 

70.  Механізм ціноутворення на валютному ринку. 

71. Дайте характеристику світового ринку золота по призначенню золота 

як товару. 

72. Назвіть інвесторів міжнародного ринку цінних паперів. 
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73. Назвіть особливості ринку єврооблігацій.  

74. Назвіть особливості ринку єврокредитів. 

75. Характеристика ТНБ.  Причини виникнення ТНБ. 

76. Назвіть іноземні структурні одиниці ТНБ. 

77. Характеристика і функції консорціумного банку. 

78. Міжнародний кредит та його основні форми. 

79. Функції інвестиційних фондів,  інвестиційних компаній і трастових 

фондів як фінансових посередників. 

80. Визначення розрахункового балансу, балансу міжнародної 

заборгованості і платіжного балансу і відмінності між ними. 

81. Поняття резидента і нерезидента для країни. 

82. Структура платіжного балансу по класифікації МВФ. 

83. Поняття активного і пасивного сальдо платіжного балансу і його 

значення для економіки. 

84. Навіщо в платіжному баланс включені балансуючі статті?   

85. Валютна система країни та її елементи. 

86. Зміст валютного регулювання.  

87. Валютні  обмеження в Україні 

88. Інструменти фінансування зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств: кредити, міжнародний факторинг, міжнародний лізинг. 

89. Роль державних гарантій у зовнішньоекономічному кредитуванні. 

90.Роль банківських гарантій як інструменту страхування валютних 

операцій. 
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